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1. Vaste
Vaste telefoontoestellen
telefoontoestellen :
Een vast telefoontoestel is een type telefoontoestel dat al velen jaren in gebruik is en dat voor
vele mensen een gewoonte geworden is om ermee te telefoneren.
Het is nog steeds de “klassieker” onder de zakelijke telefoontoestellen.
U vindt hieronder een opsomming van de meest gekozen modellen.
Er zijn ook andere types verkrijgbaar.

Model 1 : type IP53W :
Toestel met zwart-wit scherm, 1 Gbps netwerkaansluiting, PoE
(power over ethernet), mogelijkheid tot aansluiting headset.

Model 2 : type IP54W :
Toestel met groter kleurenscherm, 1 Gbps netwerkaansluiting, PoE
(power over ethernet), mogelijkheid tot aansluiting headset.
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Model 3 : type IP920 :
Toestel speciaal voor een vergaderzaal, 1 Gbps netwerkaansluiting, PoE
(power over ethernet), meerdere microfoons voor 360 graden stemopvang.

Eigenschappen van vaste toestellen :
Heel eenvoudig om een gesprek door te verbinden naar een collega.
De bel statussen (aan de lijn, bezet) van alle collega’s zijn eenvoudig af te lezen op het
scherm van het toestel.
Vaste toestellen zijn zeer stabiel
De meeste mensen zijn vertrouwd om ze te bedienen.
Minder handig om regelmatig te verhuizen, bijvoorbeeld tussen thuis en kantoor.
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2. Draagbaar toestel met DECT technologie :
Draagbare toestellen zijn ook al vele jaren in gebruik en gekend door de meeste mensen.
Diverse modellen zijn verkrijgbaar, het standaardtoestel ziet er als volgt uit :

Het systeem bestaat uit een basisstation (antenne) en 1 of meerdere draagbare telefoons die
werken volgens DECT technologie

Eigenschappen draagbare toestellen :
Goede keuze om mobiel te zijn op kantoor of thuis.
Batterijen hebben een lange autonomie.
Stabiele draadloze oplossing (DECT is een aparte signalisatie en is niet afhankelijk van
WiFi of 4G).
Er zijn meer handelingen nodig om een gesprek door te verbinden naar een collega dan
bij vaste toestellen.
Beperkte reikwijdte (vastgelegd maximum vermogen per basisstation) => uitbreiding naar
multi-cell DECT oplossing mogelijk.
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3. Softphone op laptop of PC :

Dit is de “moderne” en tevens mobiele versie
van een telefoontoestel : de softphone of
software telefoon.
De softphone is een volwaardig alternatief
voor een vaste telefoon.
Het is een software programma dat op de PC
of laptop geïnstalleerd wordt.
Waar je de laptop gebruikt (kantoor, thuis, in
het buitenland) heb je onmiddellijk je
telefoon met vaste telefoonnummers bij de
hand, samen met je andere programma’s
(Word, Outlook, Brio, etc).
Gebruik best een headset met de softphone.

Printscreen van Windows 10 laptop met links Word geopend en rechts daarnaast de
softphone :
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Opmerking : de softphone heeft meer mogelijkheden dan een vast toestel of draagbaar
telefoontoestel. Je kan oa zelf je status instellen : bijvoorbeeld “Niet storen”.

Eigenschappen softphone op PC/laptop :
Een softphone heeft meer mogelijkheden dan een vaste telefoon : je kan bovendien
chatten met collega’s en je aanwezigheidsstatus delen met collega’s
(bijvoorbeeld : “Niet storen”, “Beschikbaar”, …).
Je hebt naast, al je nodige software, ook onmiddellijk je telefoon bij de hand op de locatie
waar je de laptop gebruikt.
De softphone is intuïtief en eenvoudig te gebruiken.
Een extra headset is aan te raden om een professionele gesprekskwaliteit te hebben (de
ingebouwde microfoon en luidsprekers van een PC/laptop zijn van mindere kwaliteit).
De goede werking is afhankelijk van een stabiele WiFi internet verbinding indien
geen vaste netwerkkabel beschikbaar zou zijn.
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4. Softphone APP op smartphone :
Naast de softphone (software telefoon) voor
PC/laptop hebben wij ook een versie voor op
de smartphone (iOS of Android).
U kan dan de oproepen die binnen komen op
de vaste lijnen onmiddellijk (zonder forward)
opnemen op uw smartphone.
Als u belt naar een klant via de app, dan ziet
de klant het vaste telefoonnummer van het
kantoor en niet uw GSM nummer.
Bovendien kan u bv een gesprek in wacht
zetten en doorverbinden naar een collega die
op kantoor aanwezig is (of thuis of in het
buitenland).
Foto van de softphone app op een smartphone :

Eigenschappen van de APP op smartphone :
Bij het bellen naar klanten wordt het kantoornummer getoond en niet het GSM nummer.
Je bent overal bereikbaar via het vaste nummer van het kantoor.
Je kan intern naar collega’s bellen, net alsof je op kantoor bent.
De goede werking is afhankelijk van een stabiele WiFi of 4G internet verbinding.
Het gebruik kan verschillen per merk en type toestel, vooral bij Android toestellen kan de
werkwijze en instellingen anders zijn per merk en type toestel.
Tevens beïnvloeden instellingen op de smartphone de werking van de app.
Er zijn meer handelingen nodig om een gesprek door te verbinden naar een collega dan
bij vaste toestellen.
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